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                             Објављени текст не садржи заштићене или   

               изостављене податке. Заштићени подаци приказани су  

                    ознаком [...] или у распону који Комисија сматра  

                одговарајућим начином заштите, а  изостављени подаци  

                             ознаком XXX 
 

                          

 

 

 

 

 

Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу члана 37. став 2. и члана 65. 

став 5. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13) и 

члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности 

Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“, број 49/11), одлучујући по 

пријави концентрације број 6/0-02-323/2020-1, коју je дана 4. марта 2020. године 

поднело привредно друштво Stada Arzneimittel AG, са седиштем на адреси Stadastrasse 

2-18, Bad Vilbel, Немачка, преко пуномоћника адвоката Вељка Смиљанића, из 

адвокатске канцеларије Karanović & Partners o.a.d., ул. Ресавска 23, Београд, дана 23. 

марта 2020. године, доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I     ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем појединачне контроле од стране друштва Stada Arzneimittel AG, са 

седиштем на адреси Stadastrasse 2-18, Bad Vilbel, Немачка, матични број HRB 71290, 

над делом пословања привредног друштва GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 

Holdings (No. 2) Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, 

Уједињено Краљевство, који се односи на портфолио готових фармацеутских 

производа са свим припадајућим правима. 

 

II   УТВРЂУЈЕ СЕ да је привредно друштво Stada Arzneimittel AG, са седиштем у 

Немачкој, у целости извршило своју обавезу плаћања прописаног износа за издавање 

овог решења дана 6. марта 2020. године, уплатом износа од ХХХ на рачун Комисије за 

заштиту конкуренције. 

                                                        О б р а з л о ж е њ е 

 

Привредно друштво  Stada Arzneimittel AG, са седиштем на адреси Stadastrasse 2-18, 

Bad Vilbel, Немачка, регистарски број HRB 71290 (у даљем тексту: Stada или 

подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: 

Комисија), 4. марта 2020. године, преко пуномоћника адвоката Вељка Смиљанића, из 
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адвокатске канцеларије Karanović & Partners, Ресавска 23, Београд, пријаву 

концентрације број 6/0-02-323/2020-1.            

 

Увидом у достављену документацију Комисија је утврдила да је поднета пријава 

потпуна и у складу са Уредбом о садржини и начину подношења пријаве 

концентрације („Службени гласник РС“, број 5/16), чиме су испуњени услови за 

поступање Комисије у поступку испитивања пријављене концентрације. Саставни део 

пријаве чини и доказ о извршеној уплати, којим се потврђује да је уплаћен прописани 

износ за издавање акта Комисије, што је утврђено у ставу II диспозитива. 

 

На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 

51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон), подносилац пријаве је поднео Комисији захтев за 

заштиту одређених података садржаних у пријави концентрације. Садржину захтева 

представља спецификација података чија се заштита тражи, као и образложење разлога 

за постављање таквог захтева. Комисија је о овом захтеву одлучила посебним 

закључком о заштити података.         

 

1. Учесници у концентрацији  

 

Подносилац пријаве послује, као матично друштво групе „Stada“, у сектору развоја, 

производње, регистрације, продаје, комерцијализације, дистрибуције и промоције 

производа намењеним живим организмима (енг. life science), као што су фармацеутски 

лекови, додаци исхрани и козметички производи (као и у повезаним активностима), 

као и други медицински производи. Конкретно, подносилац пријаве производи 

генеричке фармацеутске производе, укључујући одабране биолошки сличне лекове 

(biosimilare), а такође производи и низ брендираних производа, укључујући лек за 

прехладу Grippostad® и Ladival® асортиман за заштиту од сунца. 

 

Група „Stada“ је под заједничком контролом фондова којима управља Bain Capital 

Investors L.L.C. (у даљем тексту: Bain Capital) и фондова којима управља Cinven Capital 

Management (VI) Limited Partnership Incorporated, преко генералног партнера Cinven 

Capital Management (VI) General Partner Limited (у даљем тексту: Cinven). 

 

Друштво Bain Capital Investors је приватна инвестициона компанија која преко својих 

фондова инвестира у компаније које су активне и послују широм света у различитим 

привредним секторима, као што су информационе технологије, здравство, малопродаја 

и роба широке потрошње, комуникације, финансије и индустријска производња. Ова 

мултинационална компанија послује у Америци, Европи, Азији и Аустралији [...] 

 

Друштво Cinven је међународна приватна инвестициона компанија која је активна у 

пружању инвестиционих менаџмент услуга и услуга инвестиционог саветовања разним 

инвестиционим фондовима. Cinven инвестира у широком спектру индустрија, са 

нарочитим фокусом на здравство, технологију, медије и телекомуникације, 

финансијске услуге, индустријске и бизнис услуге и робу широке потрошње. Cinven 

има канцеларије у Лондону, Франкфурту, Паризу, Милану, Мадриду, Луксембургу, 

Хонг Конгу и Њу Јорку. 

 

У Републици Србији, група „Stada“ послује преко следећих зависних друштава: 

 

1) „Hemofarm“ a.d. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac, са седиштем на адреси 
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Београдски пут бб, Вршац, матични број 08010536, и његову претежну делатност чини 

производња фармацеутских препарата. Једини акционар овог друштва је друштво Stada 

Service Holding B.V. из Холандије; 

 

2) „Stada IT Solutions“ d.o.o. Vršac, са седиштем на адреси Београдски пут бб, 

Вршац, матични број 20958146, и његову претежну делатност чини рачунарско 

програмирање. Друштво је под искључивом контролом друштва „Hemofarm“ a.d;  

 

3) „Velexfarm“ d.o.o. za promet na veliko farmaceutskim proizvodima Beograd, са 

седиштем на адреси Проте Матеје 70, Београд, матични број 20677759, и његову 

претежну делатност чини трговина на велико фармацеутским производима. Ово 

друштво је под искључивом контролом друштва „Hemofarm“ a.d; 

 

4)        „Pool4tool“ d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Кнез Михајлова 22, Београд, 

матични број 20957751, и његову претежну делатност чини рачунарско програмирање.  

 

Предметна концентрација се тиче стицања од стране подносиоца пријаве појединачне 

контроле над портфолиом лекова који се издају без рецепта (OTC – eng. over the 

counter, у даљем тексту: Циљна имовина) компаније GlaxoSmithKline Consumer 

Healthcare Holdings (No. 2) Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 

9GS, Уједињено Краљевство (у даљем тексту: GSK). Циљна имовина представља 

портфолио 16 претежно европских брендова који имају дугогодишње присуство у 

специфичним јурисдикцијама у Европи, укључујући Coldrex, Orofar, Cholinex, Tavegyl, 

Cetebe, Mebucaine, Lemocin, Resyl, Sweatosan, Tossamin, Pulmex, SyntholKine, 

Venoruton, Duofilm, Synthol и Trofolastin. Од наведених Циљних производа на српском 

тржишту су тренутно присутни једино Coldrex MaxGripp Wild Berries, Coldrex Таблете 

и Coldrex HotRem Lemon, чијом продајом у Србији у 2019. години је остварен приход 

од [...]. 

 

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 
 

Трансакција се односи на преузимање Циљне имовине од стране друштва Stada. Пре 

спровођења трансакције Циљна имовина се налази у власништву друштва GSK.  

 

Дана 18. фебруара 2020. године GSK и Stada су закључили Уговор о купопродаји 

имовине према ком подносилац пријаве намерава да откупи портфолио производа, са 

свим припадајућим правима. Након спровођења трансакције, Stada ће стећи 

власништво над Циљном имовином. 

 

[...] 

 

3. Испуњеност услова за подношењe пријаве 

 

Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у смислу 

члана 17. став 1. тачка 2). Закона. На основу достављених података о висини укупних 

прихода које су сви учесници у концентрацији остварили на светском тржишту и 

тржишту Републике Србије у 2019. години, Комисија је утврдила да је подносилац 

пријаве имао обавезу да пријави концентрацију, јер је укупан приход учесника у 

концентрацији у 2019. години већи од износа који су прописани чланом 61. Закона, као 

услова за пријаву концентрације.  
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4. Релевантно тржиште 

 

Релевантно тржиште одређено је у складу са чл. 6. Закона и Уредбом о критеријумима 

за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, број 89/2009).  

Релевантно тржиште производа представља скуп роба/услуга које потрошачи сматрају 

заменљивим у погледу њиховог својства, уобичајене намене и цене. Релевантно 

географско тржиште представља територију на којој учесници на тржишту учествују у 

понуди или потражњи и на којој постоје исти или слични услови конкуренције, а који 

се битно разликују од услова конкуренције на суседним територијама.  

 

Подносилац пријаве сматра да за потребе предметне трансакције није неопходно 

коначно дефинисати релевантно тржиште производа имајући у виду да, без обзира на 

усвојену дефиницију, предметна концентрација неће имати негативних ефеката на 

конкуренцију у Србији. Из овог разлога наводи да коначна дефиниција релевантног 

тржишта може остати отворена. Ипак, у сврху пружања комплетних информација, а 

узимајући у обзир и претходну праксу Комисије, подносилац сматра да би релевантно 

тржиште производа требало дефинисати као тржиште за производњу готових 

фармацеутских производа, конкретно АТС3 класе, групе N02B и R01B.  

 

Како је наведено у пријави, Coldrex производи су на међународном нивоу листирани 

под АТС3 класом R5A (препарати за прехладу без антиинфектива). Према АТС 

смерницама, ова група се састоји од свих производа који третирају прехладу, 

инфлуенцу и слично, укључујући и комбинацију производа као што су они који садрже 

антихистамине са деконгестивима, аналгетицима, антипиретицима, витаминима и 

слично, и с обзиром да симптоми прехладе могу укључивати и кашаљ, антитусик и 

евентуално експекторанс такође могу бити укључени. Међутим, у Србији IQVIA/IMS 

бележи податке за Coldrex у категоријама N02B и R01B из ког разлога је подносилац 

пријаве дао овакав предлог дефиниције релевантног тржишта производа. 

 

У случајевима анализе фармацеутског сектора/готових фармацеутских производа 

уобичајено је да се користи анатомско терапијско хемијска (Anatomical Therapeutic 

Chemical: ATC) класификација лекова коју је осмислила Европска асоцијација за 

истраживање фармацеутског тржишта (European Pharmaceutical Marketing Research 

Association: EphMRA) и коју воде EphMRA и Intercontinental Medical Statistics - (IMS). 

IMS је водеће глобално друштво за информатичке и технолошке услуге које пружа 

клијентима у здравственој индустрији решења за мерење и унапређење њиховог 

учинка. Његови клијенти су фармацеутске куће, произвођачи и дистрибутери у области 

заштите здравља потрошача и медицинских уређаја, добављачи, платиоци, државне 

агенције, креатори политика, истраживачи и финансијска заједница.  

 

Приликом одређивања релевантног тржишта производа, Комисија користи поделу 

лекова која је извршена према ATC класификацији (коју примењују и Светска 

здравствена организација (WHO) и Агенција за лекове и медицинска средства 

Републике Србије). ATC класификација је хијерархијски и кодиран систем који се 

састоји од четири нивоа и који врши класификацију лекова према њиховим 

индикацијама, терапијској примени, саставу и начину деловања. Први ниво (АТС1) је 

најопштији и подељен је у 16 категорија (А, В, C, D, итд.). Други ниво (АТС2) је или 

фармаколошка или терапијска група. Трећи ниво ове класификације (ATC3) омогућава 
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да се лекови групишу према њиховим терапеутским индикацијама, односно њиховој 

намени. Четврти ниво (ATC4) представља даљу потподелу која може бити заснована на 

терапијским или чешће фармаколошким критеријумима као што су класа молекула, 

формулација или начин деловања. Подносилац пријаве сматра да се АТС3 класа може 

прихватити као довољна основа за дефинисање релевантног тржишта и у предметном 

случају, имајући у виду начелну предност ове класификације да је развијена и да се 

води за комерцијалне потребе, као и да има директан приступ статистици. Заснована је 

на финалним дозираним фармацеутским производима и њиховим одобреним 

индикацијама у различитим земљама (које се могу у неким случајевима разликовати од 

земље до земље). 

У предметном случају, производи Циљне имовине доступни у Србији се класификују у 

АТС3 групама N02B (остали аналгетици и антипиретици) и R01B (назални 

деконгестанти за системску употребу), под брендом Coldrex.  

Комисија је, имајући у виду претходно изнето, делимично усвојила предлог 

подносиоца пријаве и релевантно тржиште производа дефинисала као: 

-  тржиште производње и дистрибуције готових фармацеутских производа, 

конкретно АТС3 класе N02B (остали аналгетици и антипиретици) и  

- тржиште производње и дистрибуције готових фармацеутских производа, 

конкретно АТС3 класе R01B (назални деконгестанти за системску употребу). 

 

У  N02B класи, Hemofarm у Србији дистрибуира производе као што су Febricet, Midol, 

Grippostad, Influrex и Комбиновани прашак, док у R01B класи, Hemofarm у Србији 

дистрибуира два производа из Rinasek бренда.   

 

Што се тиче географског опсега тржишта, подносилац пријаве предлаже да би се 

релевантно географско тржиште могло дефинисати на националном нивоу односно као 

територија Републике Србије. Овим се има у виду национални регулаторни оквир, 

односно трендови тражње и цене лекова који се разликују међу државама, те се 

конкуренција у фармацеутској индустрији претежно одвија на националном нивоу. 

Комисија је прихватила предлог подносиоца пријаве и релевантно тржиште производа 

дефинисала као тржиште Републике Србије.  

          

5. Оцена ефеката концентрације 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, Комисија 

је, на основу доступних података и података које јој је доставио подносилац пријаве, 

оценила да концентрација неће нарушити конкуренцију у Републици Србији, имајући у 

виду следеће чињенице. Иако постоје одређена хоризонтална преклапања између 

производа који се производе и стављају на тржиште у Србији од стране учесника у 

концентрацији, релевантна тржишта на која ће концентрација имати утицај или нису 

високо концентрисана (у односу на N02B), или имају много јаче учеснике на тржишту 

у односу на заједничко присуство учесника у концентрацији (у односи на R01B). 

Релевантни производи су генерички готови фармацеутски производи и постоји низ 

алтернативних добављача који су присутни на тржишту. Сходно томе, не постоји 

опасност да ће трансакцја изазвати било какву забринутост у погледу затварања купаца 

или инпута, имајући у виду чињеницу да Hemofarm-ово повезано лице (Velexfarm) већ 

дистрибуира производе Циљне имовине (и друге алтернативне производе). 

Подносилац пријаве је доставио податке о процени укупне величине оба дефинисана 
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релевантна тржишта производа. Према IQVIA бази података, укупна вредност продаје 

N02B класе у Србији у 2019. години је износила [...], а R01B класе [...]. Тржишни удео 

Stada-e на тржишту производње и дистрибуције готових фармацеутских производа, 

конкретно АТС3 класе N02B износи /5-10%/, док тржишни удео Циљне имовине 

износи /0-5%/. Највећи конкуренти на овом тржишту су Amicus /20-30%/, Nobel /10-

20%/, Galenika /10-20%/ и Alkaloid /10-20%/.  

На тржишту производње и дистрибуције готових фармацеутских производа, конкретно 

АТС3 класе R01B тржишни удео подносиоца пријаве износи /20-30%/, док тржишни 

удео Циљне имовине износи /5-10%/. Највећи конкуренти на овом тржишту су Galenika 

/50-60%/ и Bayer /5-10%/. 

 

На основу aнализe целокупне документације достављене уз пријаву као и утврђених 

чињеница у овом поступку, а пре свега чињенице да спровођењем предметне 

трансакције не долази до значајних промена на утврђеном релевантном тржишту 

Србије, Комисија је закључила да реализација предметне концентрације неће изазвати 

негативне последице на тржишту Републике Србије. Приликом доношења одлуке по 

предметној пријави узете су у обзир све законом дефинисане околности које су 

релевантне за утврђивање дозвољености концентрације из члана 19. Закона, на основу 

чега је оцењено да се у конкретном случају ради о дозвољеној концентрацији, па је 

одлучено као у ставу I диспозитива овог решења.  

   

Одлука у ставу II донета је применом члана 65. став 5. Закона, као и члана 2. став 1. 

тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије, а на основу 

оствареног прихода учесника у концентрацији и са њима повезаних учесника на 

тржишту у обрачунској години која претходи години у којој је концентрација 

пријављена. 

 

Упутство о правном средству: 

Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути 

управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду, Немањина 9, у року од 30 

дана од дана пријема решења. 

 

За  подношење тужбе плаћа се судска такса у износу од 390 динара прописана Законом 

о судским таксама ("Службени гласник РС", бр. 28/1994, 53/1995, 16/1997, 34/2001 - др. 

закон, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 - др. закон 31/2009, 101/2011, 93/2012, 

93/2014, 106/2015 и 95/2018).  

           

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                                                                        

                                                                                                 Небојша Перић с.р. 

                                         

 

 


